
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
Tel.: +36 42 599 572 
E-mail: identitas@szszbmo.hu 
www.szszbmo.hu  

 

MEGHÍVÓ  

 

’JÖVŐ MŰHELY’ ONLINE DIÁKRENDEZVÉNY 

2021. MÁJUS 18. 
 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-5.3.2-
17-SB1-2018-00001 azonosító számú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című 
pályázat megvalósítására, melynek elsődleges célja a megyei lakosság identitástudatának erősítése. 
 
A projekt megvalósításával megyei szinten azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a lokális önazonosságtudat, 
a lokálpatriotizmus, mint a helyi közösséghez tartozás egyik alappillére, belső, immanens értékként jelenjen 
meg az adott település lakosságában, közösségi és egyéni szinten egyaránt. Emellett a megyei identitás, 
azon belül a MI „szabolcsiak”, „szatmáriak” vagy „beregiek” tudat egyaránt felszínre kerüljön és erősödjön.  
 
A rendezvény elsődleges célja, hogy a népmesék, a népzene és a néptánc világába kalauzolva a diákok 
megismerjék népi kultúránk hagyományait, az ősi ritmusok és rigmusok mentén. Előadóink által 
bemutatásra kerülnek azon hagyományőrző egyesületek, intézmények, amelyek a megyei és egyúttal a 
nemzeti kulturális értékeket ápolják, életben tartják, ezáltal meghatározó szerepük nagyban hozzájárul a 
megyei identitás erősítéséhez, az értékőrzéshez. 

Tisztelettel meghívom Önt, mint osztályfőnököt, pedagógust és osztályát a ’Jövő műhely’ online 
diákrendezvényre! 

A rendezvény időpontja:  2021. május 18. (kedd), 10 óra 

 

Az online rendezvény előadásai az alábbi linken keresztül érhetők el:  

https://global.gotomeeting.com/join/267992061 

 

PROGRAM: 

10:00 – 10:05  MEGNYITÓ   

 Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

10.05 – 10.10 Paszabi szőttes, hagyományőrzés a népművészetben        

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár     

   videótárából a Kölcsey Televízió    

   kisfilmje 
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10.10 – 10.30 Népmesemondás népi hangszerrel kiegészítve  

 Hajdú Ágota zenepedagógus, Vikár Sándor Zeneiskola  

10.30 – 10.45 Népi kultúra – nemzeti kultúra – nemzeti identitás 

 – A Nyírség Táncegyüttes fejlődéstörténete, hagyományőrző,   

    identitásteremtő és kultúraközvetítő tevékenysége 

 – A táncházmozgalom szerepe magyarságunk megélésében 1972-

    től napjainkig 

   Demarcsek György, Inczédy György Életmű-díjas néptánc-   

   pedagógus, művészeti vezető, együttesvezető, Nyírség   

   Táncegyüttes  

10.45 –11.00 Az autentikus néptánc újraszínezve, modernizált zenével ötvözött  

hagyományos néptánc stílus - a 4 for Dance együttes beszámolója 

 Bárány Kristóf alapító tag, 4 for Dance együttes 

11.00 –11.05 Ajaki lakodalmas, mint helyi népszokás bemutatása 

 Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Értéktár videótárából a Kölcsey 

Televízió kisfilmje    

11.05 – 11.20 Összetartozás ereje a fejlődés útján – Kodály, Bartók, Szokolai 

Sándor, Kocsár Miklós nyomdokain haladva - A Cantemus és Pro 

Musica kórusok megalakulása, tájékoztató a mai működésről, 

szakmai sikerekről 

                                Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, Nyíregyházi Cantemus Kórus 

11.20 – 11.25 ZÁRSZÓ 
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